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Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-07 10:13:51
Título: Guerra híbrida: subversão e ingerência externa 2.0, por Ruben Rosenthal
Descrição: A expressão hybrid warfare (guerra híbrida) começou a ser utilizada 
durante a guerra do Iraque.
Url :https://jornalggn.com.br/entenda/guerra-hibrida-subversao-e-ingerencia-
externa-2-0-por-ruben-rosenthal/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-07 07:53:04
Título: Adequação de veículos a tecnologias menos poluentes pode poupar mais de 
140 mil vidas
Descrição: Indústria quer adiar obrigação de colocar nas ruas veículos que 
emitem menos gases tóxicos e cancerígenos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/07/adequacao-de-veiculos-a-
tecnologias-menos-poluentes-pode-poupar-mais-de-140-mil-vidas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-06 20:31:14
Título: OMS considera possibilidade de ter vacina contra a covid ainda em 2020
Descrição: Entidade tratava o tema com cautela, mas mudou o tom após abrir 
possibilidade de aprovação emergencial de imunizantes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/06/oms-considera-possibilidade-de-
vacina-contra-a-covid-ficar-pronta-ainda-em-2020
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-06 19:59:42
Título: Artigo | A situação dos povos indígenas do Xingu requer a solidariedade 
de todos
Descrição: Movimentos sociais de Mato Grosso lançam campanha conclamando 
sociedade para apoio a aldeias da região
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/06/artigo-a-situacao-dos-povos-
indigenas-do-xingu-requer-a-solidariedade-de-todos

Fonte: Xinhua
Data: 2020-10-07
Título: Educação e geração de empregos foram as áreas mais afetadas pela COVID-
19 nas cidades brasileiras
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/07/c_139424067.htm

Fonte: Xinhua
Data: 2020-10-07
Título: Iniciativa pagará a produtores rurais na Amazônia para que conservem 
suas matas
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/07/c_139423916.htm

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-06 19:35:37
Título: Benedita da Silva (PT) : \A cidade mais bonita do mundo não pode ter o 
pior prefeito\
Descrição: Candidata do PT à Prefeitura do Rio, deputada disputa vaga em segundo
turno: \não tinha intenção mas aceitei o desafio\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/06/benedita-da-silva-pt-a-cidade-
mais-bonita-do-mundo-nao-pode-ter-o-pior-prefeito
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-06 18:50:59
Título: Porto Alegre: “A cidade mais crítica foi flexibilizada”, lamenta 
professora 
Descrição: Nesta segunda-feira (05), cerca de 1.788 crianças voltaram às aulas 
presenciais na capital gaúcha
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/06/porto-alegre-a-cidade-mais-
critica-foi-flexibilizada-lamenta-professora
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-06 18:36:57
Título: Trabalhadores criticam decisão do STF sobre venda de refinarias da 
Petrobras 
Descrição: Trabalhadores analisam que medida deve fechar unidades de produção
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/06/trabalhadores-criticam-decisao-
do-stf-sobre-venda-de-refinarias-da-petrobras
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-06 18:01:09
Título:  MST doa uma tonelada de arroz orgânico em ação solidária no Triângulo 
Mineiro 
Descrição: Arroz orgânico será usado na produção de marmitas em Uberlândia (MG) 
para atender população mais necessitada
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/06/mst-doa-uma-tonelada-de-arroz-
organico-em-acao-solidaria-no-triangulo-mineiro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-06 16:58:27
Título: Especialista cobra segurança jurídica para mandatos coletivos
Descrição: Para cientista política, o conceito gestão coletiva de mandato seria 
mais apropriado, pois mandatos já são coletivos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/06/especialista-cobra-seguranca-
juridica-para-mandatos-coletivos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-06 16:12:59
Título: Trabalhadores da BRF lutam contra redução de direitos em campanha 
salarial
Descrição: Categoria tem realizado protestos nas portas da fábrica em diferentes
estados do país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/06/trabalhadores-da-brf-lutam-
contra-reducao-de-direitos-em-campanha-salarial
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-06 15:42:13
Título: Candidaturas coletivas propõem novas formas de atuação legislativa em 
Pernambuco
Descrição: A Região Metropolitana do Recife tem 18 candidaturas coletivas para 
cargos no legislativo e executivo municipal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/06/candidaturas-coletivas-propoem-
novas-formas-de-atuacao-legislativa-em-pernambuco
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-06 15:26:00
Título: Pandemia aprofunda crise política e econômica no Zimbábue
Descrição: Oposição denuncia que país vive sob uma ditadura, cenário é marcado 
por sanções, inflação, greve de médicos e repressão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/06/pandemia-aprofunda-crise-
politica-e-economica-no-zimbabue
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-06 15:17:19
Título: Em reposta a sindicato, Justiça suspende retorno das aulas em Minas 
Gerais
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Descrição: Decisão atende ao pedido de sindicato que representa os trabalhadores
em educação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/06/em-reposta-a-sindicato-justica-
suspende-retorno-das-aulas-em-minas-gerais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-06 15:08:44
Título: \Trator e bala\: políticos ameaçam de morte famílias sem-terra acampadas
em Alagoas
Descrição: Segundo MST, ex-vice-prefeito de cidade vizinha e filho do antigo 
dono sugeriram \passar trator e bala\ nos acampados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/06/trator-e-bala-politicos-ameacam-
de-morte-familias-sem-terra-acampadas-em-alagoas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-06 14:46:00
Título: Vereadores de João Pessoa (PB) aprovam PL que regulamenta a Lei Aldir 
Blanc
Descrição: Apesar do atraso, aprovação da lei em João Pessoa foi concluída por 
unanimidade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/06/vereadores-de-joao-pessoa-pb-
aprovam-pl-que-regulamenta-a-lei-aldir-blanc
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-06 14:27:52
Título: Agricultoras de Timbaúba (PE) participam de capacitações para a 
comunidade rural
Descrição: Formações buscam agregar valor aos produtos agrícolas locais e 
promover a segurança alimentar das famílias
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/06/agricultoras-de-timbauba-pe-
participam-de-capacitacoes-para-a-comunidade-rural
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-06 11:28:09
Título: Justiça adia julgamento da jogadora de vôlei Carol Solberg por \Fora, 
Bolsonaro\
Descrição: Sessão aconteceria nesta terça (6), entidades pediram para integrar 
julgamento da atleta que manifestou \Fora Bolsonaro\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/06/justica-adia-julgamento-da-
jogadora-de-volei-carol-solberg-por-fora-bolsonaro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-06 10:08:41
Título: Como a crise socioeconômica em meio à pandemia afeta a juventude 
periférica?
Descrição: Dossiê do Instituto Tricontinental analisa os impactos diretos do 
modelo neoliberal na vida dos jovens brasileiros
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/06/como-a-crise-socioeconomica-em-
meio-a-pandemia-afeta-a-juventude-periferica
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-06 08:30:05
Título: Respeito ao ser humano deve ser pilar fundamental da segurança pública, 
diz coronel  
Descrição: Para Luís Fernando de Almeida, desarmamento da população é essencial 
para diminuição dos índices de violência
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/06/respeito-ao-ser-humano-deve-ser-
pilar-fundamental-da-seguranca-publica-diz-coronel
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-07 10:44:27
Título: Kassio Nunes Marques é mais um suspeito de fraudar o próprio Currículo
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Descrição: Bolsonaro não tem sorte no quesito educação mesmo. Desta vez foi o 
indicado ao Supremo Tribunal Federal que foi pego com fraude no próprio 
Currículo. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/kassio-nunes-marques-e-mais-
suspeito-de-fraudas-o-curriculo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-07 03:09:27
Título: Olavo de Carvalho e Roberto Requião batem boca nas redes sociais
Descrição: Deu Fla-Flu antecipado no Twitter, no apagar das luzes desta terça 
(6). O astrólogo e guru Olavo de Carvalho, ainda surtado, bateu boca com o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/olavo-de-carvalho-e-roberto-
requiao-batem-boca-nas-redes-sociais/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-07 02:41:09
Título: Flávio Dino denuncia mais um estelionato eleitoral de Jair Bolsonaro
Descrição: O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), foi às redes sociais 
nesta terça (6) para denunciar mais uma estelionato eleitoral que está sendo 
engendrado pelo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/flavio-dino-denuncia-mais-um-
estelionato-eleitoral-de-jair-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-07 00:46:23
Título: Professores definem greve dia 19 contra volta às aulas presenciais no 
Paraná
Descrição: APP-Sindicato questiona previsão de retorno às atividades presenciais
no dia 18 outubro A comunidade escolar protesta contra o governo de Ratinho 
Junior (PSD), no Paraná, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/professores-definem-greve-dia-19-
contra-volta-as-aulas-presenciais-no-parana/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-07 00:12:31
Título: Gaviões apavoram no CT do Corinthians, nem os ídolos escaparam da fúria 
da torcida
Descrição: O bicho pegou no Corinthians. O presidente do clube, Andrés Sanchez, 
e o jogador Fagner foram cobrados pela torcida durante um barulhento protesto. A
Gaviões 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/gavioes-apavoram-no-ct-do-
corinthians-nem-os-idolos-escaparam-da-furia-da-torcida/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-06 23:59:14
Título: Silas Malafia no “paredão de fuzilamento” de Bolsonaro
Descrição: Para a milícia que cerca o presidente Jair Bolsonaro a pior praga que
existe é o “quinta coluna”, aquele sujeito que atua dentro do grupo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/silas-malafia-no-paredao-de-
fuzilamento-de-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-06 23:07:24
Título: Instituto Lula está sob nova direção
Descrição: O economista Marcio Pochmann assumiu a presidência do Instituto Lula,
informou a organização, que se reuniu pela primeira vez na semana passada com 
seus conselheiros. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/instituto-lula-esta-sob-nova-
direcao/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-06 22:47:35
Título: São Paulo: Boulos recebe adesão de quase 500 médicos em manifesto
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Descrição: O candidato à prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL), que 
tem como vice a ex-prefeita Luiza Erundina, ganhou a adesão em manifesto que 
circula 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/sao-paulo-boulos-recebe-adesao-de-
quase-500-medicos-em-manifesto/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-06 21:55:52
Título: Aula remota até dezembro de 2021, autoriza CNE
Descrição: O Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou resolução nesta terça 
(6), por unanimidade, autorizando atividades remotas para o ensino básico na 
educação pública e particular 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/aula-remota-ate-dezembro-de-2021-
autoriza-cne/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-06 21:51:01
Título: STF condena ex-senador Valdir Raupp por corrupção e lavagem de dinheiro
Descrição: A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu por três 
votos a dois nesta terça-feira (6) condenar o ex-senador Valdir Raupp (MDB-RO) 
por corrupção 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/stf-condena-ex-senador-valdir-
raupp-por-corrupcao-e-lavagem-de-dinheiro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-06 21:09:22
Título: Oposição entra em obstrução na Câmara pelo auxílio de R$ 600
Descrição: Os partidos de oposição anunciaram nesta terça-feira (6), em 
entrevista coletiva, que vão obstruir a pauta da Câmara até a votação da Medida 
Provisória 1000/20, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/oposicao-entra-em-obstrucao-na-
camara-pelo-auxilio-de-r-600/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-06 20:15:10
Título: Deputados querem despejo imediato de Witzel do Palácio Laranjeiras
Descrição: Após aprovação do impeachment do governador do Rio de Janeiro Wilson 
Witzel, os deputados cariocas querem agora a sua saída imediata do Palácio 
Laranjeiras, residência 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/deputados-querem-despejo-imediato-
de-witzel-do-palacio-laranjeiras/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-06 20:13:09
Título: Cesta básica têm alta generalizada em setembro segundo o Dieese
Descrição: Os preços da cesta básica coletados pelo Dieese subiram, em setembro,
nas 17 capitais pesquisadas. Em alguns estados a alta foi de quase 10%. Os 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/cesta-basica-tem-alta-generalizada-
em-setembro-segundo-o-dieese/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-06 19:16:12
Título: Bolsonaro está num estado de confusão moral, diz conselheiro Olavo de 
Carvalho
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro não está em plenas &#8216,condições 
morais&#8217,, segundo o astrólogo, guru e confidente Olavo de Carvalho. “Ele 
está num estado de confusão 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/bolsonaro-esta-num-estado-de-
confusao-moral-diz-conselheiro-olavo-de-carvalho/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-06 19:15:12
Título: Joe Biden abre 16 pontos na frente de Trump diz nova pesquisa da CNN
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Descrição: Uma nova pesquisa divulgada pela CNN, nesta terça-feira (6), aponta 
para a ampliação da vantagem do candidato democrata à Presidência dos Estados 
Unidos, Joe Biden, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/joe-biden-abre-16-pontos-na-frente-
de-trump-diz-nova-pesquisa-da-cnn/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-06 19:04:39
Título: Requião pede que Lula faça vídeo para Marília Arraes
Descrição: O ex-senador e ex-governador do Paraná, Roberto Requião (MDB), 
afirmou que gostaria de ver Lula de corpo e alma na campanha de Marília Arraes 
(PT) 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/requiao-pede-que-lula-faca-video-
para-marilia-arraes/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-06 18:23:48
Título: Indicado de Bolsonaro ao STF será sabatinado pela CCJ do Senado no dia 
21 de outubro
Descrição: A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado marcou a 
sabatina do desembargador Kassio Nunes Marques, indicado ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) pelo presidente 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/indicado-de-bolsonaro-ao-stf-sera-
sabatinado-pela-ccj-do-senado-no-dia-21-de-outubro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-06 16:24:56
Título: Gleisi sobre a “fuga” de Moro para os EUA: “Já vai tarde”
Descrição: Continua repercutindo e muito a possível mudança do ex-juiz Sérgio 
Moro para os Estados Unidos, após fracassar seu projeto político-eleitoral e de 
poder no Brasil. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/gleisi-sobre-a-fuga-de-moro-para-
os-eua-ja-vai-tarde/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-06 15:46:15
Título: Perfis ligados a Sérgio Moro sobem “Derrete Bolsonaro” e programam 
Tuitaço
Descrição: Perfis nas redes ligados ao ex-juiz Sérgio Moro e bolsonaristas 
arrependidos em geral estão subindo no Twitter a hashtag #DerreteBolsonaro. Eles
estão convocando um Tuitaço 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/perfis-ligado-a-sergio-moro-sobem-
derrete-bolsonaro-e-programam-tuitaco/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-07 10:46:15
Título: Manchetes dos jornais da Europa
Descrição: Coronavirus Atualizações da Covid-19: um em cada 10 em todo o mundo 
pode ter tido vírus, afirma a OMS 15K BBC News  Mundo 1d Sarampo na República 
Democrática do Congo: por avião, barco e a pé para aplicação da vacina Mais de 
400 BBC News  Wor Coronavírus: como saber quais países estão lidando melhor com 
a [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-da-europa-131/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-07 10:13:51
Título: Guerra híbrida: subversão e ingerência externa 2.0, por Ruben Rosenthal
Descrição: A expressão hybrid warfare (guerra híbrida) começou a ser utilizada 
durante a guerra do Iraque.
Url :https://jornalggn.com.br/entenda/guerra-hibrida-subversao-e-ingerencia-
externa-2-0-por-ruben-rosenthal/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-07 10:01:42
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Título: O arame de João Cabral de Melo Neto, por Romério Rômulo
Descrição: O arame de aparência tão restrita / É sempre dúctil, mas não é 
volátil
Url :https://jornalggn.com.br/literatura/o-arame-de-joao-cabral-de-melo-neto-
por-romerio-romulo/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-07 10:00:55
Título: Balança comercial: aumenta o saldo comercial, mas devido à queda das 
importações
Descrição: Em apenas 6 meses, a participação da China saltou de 29,8% para 
34,08% do total das exportações brasileiras. No mesmo período, a participação 
americana caiud e 12,8% para 10,71% enquanto a da União Europeia saiu de 14,6% 
para 13,59%.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/balanca-comercial-aumenta-o-
saldo-comercial-mas-devido-a-queda-das-importacoes/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-07 09:00:50
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Coronavirus Trump critica a FDA sobre as diretrizes da vacina A 
colinapor Tal Axelrod/ 9min Análise: Chefe de preparação para ex-pandemia 
renuncia ao governo federal 3K CNN.com  Canal R Fauci: Pode haver 300.000 a 
400.000 mortes de Covid, a menos que sejam tomadas precauções 1K Politicopor 
Matthew Choi Economia Trump diz a sua equipe para interromper as [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-167/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-07 02:12:06
Título: GGN Covid Brasil: média de casos diários volta para os 27 mil
Descrição: Em relação aos óbitos, 1 alto crescimento e 4 estados com crescimento
moderado.
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/ggn-covid-brasil-media-de-casos-
diarios-volta-para-os-27-mil/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-07 00:12:42
Título: Em voto histórico de Og Fernandes, STJ permite que torturadores sejam 
julgados
Descrição: É possível que se inicie o ciclo que faltava para consolidar a defesa
dos direitos humanos: a aplicação da justiça de transição, deixando o alerta, 
para os torturadores de hoje, eu um dia chega a punição.
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/em-voto-historico-de-og-fernandes-stj-
permite-que-torturadores-sejam-julgados/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-06 23:55:34
Título: TV GGN 20h: Pela primeira vez, a Justiça visa os torturadores
Descrição: Boletim desta terça-feira, 6 de outubro, conta com a participação de 
Nilmário Miranda e Ivan Seixas, personalidades da luta pelos direitos humanos e 
vítimas dos militares anos de chumbo
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-pela-primeira-vez-a-justica-
visa-os-torturadores/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-06 23:52:21
Título: Demora no uso da Força Nacional contra queimadas no Pantanal é culpa dos
estados e do STF, diz Ministério da Justiça
Descrição: As declarações foram dadas pelo secretário adjunto Nacional de 
Segurança Pública, Rooney Matsui, durante audiência na comissão da Câmara dos 
Deputados nesta terça-feira
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/demora-no-uso-da-forca-nacional-contra-
queimadas-no-pantanal-e-culpa-dos-estados-e-do-stf-diz-ministerio-da-justica/
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Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-06 21:44:15
Título: Bolsonaro quer mexer no abono, auxílio-doença, BPC e IR para pagar Renda
Cidadã
Descrição: Governo ainda não tem uma proposta consolidada para financiar o 
programa de distribuição de renda, somente estudos sobre medidas que tiram 
dinheiro do bolso dos trabalhadores mais pobres e isentam os mais ricos
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/bolsonaro-quer-mexer-no-abono-
auxilio-doenca-bpc-e-ir-para-pagar-renda-cidada/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-06 20:18:11
Título: Se você ficou satisfeito com o seu “home-office” tem alta chance de 
estar executando um “Bullshit-Job”, por Rogério Maestri
Descrição: um trabalho inútil que se consegue ser realizado a distância, longe 
de colaboradores ou equipes, adapta-se perfeitamente a filosofia do “home-
office”. 
Url :https://jornalggn.com.br/opiniao/se-voce-ficou-satisfeito-com-o-seu-home-
office-tem-alta-chance-de-estar-executando-um-bullshit-job-por-rogerio-maestri/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-06 20:12:21
Título: Toffoli assume ações de incitação ao estupro contra Bolsonaro
Descrição: O ministro assumiu há um mês duas ações penais na Corte contra 
Bolsonaro: a acusação de incitação ao estupro, protocolada por Maria do Rosário
Url :https://jornalggn.com.br/justica/toffoli-assume-acoes-de-incitacao-ao-
estupro-contra-bolsonaro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-06 20:04:41
Título: Ministérios do Governo são intimados a comentar projeto de Flávio 
Bolsonaro
Descrição: Como o tema da redução da maioridade penal tem apelo popular, a 
manobra beneficiaria Flávio Bolsonaro, alvo de diferentes investigações 
criminais.
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/ministerios-do-governo-sao-intimados-a-
comentar-projeto-de-flavio-bolsonaro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-06 19:23:34
Título: Kassio Nunes nega articulação de Wessef sobre sua nomeação e muda 
discurso sobre segunda instância
Descrição: Declarações foram dadas durante videoconferência com seis senadores 
nesta terça-feira, 6 de outubro
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/kassio-nunes-nega-articulacao-de-wessef-
sobre-sua-nomeacao-e-muda-discurso-sobre-segunda-instancia/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-06 18:52:40
Título: Provas de ligação de Eduardo Bolsonaro com ataques das Fake News são 
levados por Frota à PF
Descrição: Frota levou aos investigadores os números de IPs de computadores de 
Brasília e do Rio,  identificados como os disseminadores de Fake News
Url :https://jornalggn.com.br/justica/provas-de-ligacao-de-eduardo-bolsonaro-
com-ataques-das-fake-news-sao-levados-por-frota-a-pf/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-06 18:45:25
Título: AO VIVO: O BRASIL em Curso – Sociedade de informação, política e cultura
Descrição: Palestrantes: Luis Nassif (Jornalista), Carmela Gross (Artista 
Plástica) e Prof. Dr. José Arbex (PUC-SP)
Url :https://jornalggn.com.br/debate/ao-vivo-o-brasil-em-curso-sociedade-de-
informacao-politica-e-cultura/
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Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-06 18:13:38
Título: Magalu é processada pela Defensoria da União por programa trainee para 
negros
Descrição: Para o autor da petição, o defensor Jovino Bento Júnior a medida, a 
qual chamou de \marketing de lacração\ não é necessária
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/magalu-e-processada-pela-defensoria-da-
uniao-por-programa-trainee-para-negros/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-07 10:29:22
Título: Guedes quer congelar benefícios de quem ganha acima do mínimo para 
bancar Renda Brasil
Descrição: Corte estudado pela equipe do ministro ainda não seria o suficiente 
para bancar o programa social
Url :https://revistaforum.com.br/politica/guedes-quer-congelar-beneficios-de-
quem-ganha-acima-do-minimo-para-bancar-renda-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-07 10:13:05
Título: Kassio Nunes culpa “tradução” por erro em currículo sobre “postgrado” na
Espanha
Descrição: Indicado por Bolsonaro para vaga de Celso de Mello no STF, Kassio 
Nunes Marques mentiu ao incluir um \postgrado\ na área de \Contratación Pública\
no currículo disponível no site do TRF1. Universidade de La Corunã nega que 
exista tal curso na grade
Url :https://revistaforum.com.br/politica/kassio-nunes-culpa-traducao-por-erro-
em-curriculo-sobre-postgrado-na-espanha/
 

 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-07 09:46:06
Título: Indicação de Kassio Nunes racha base evangélica e Malafaia ataca 
Universal: “Jogo estratégico nojento”
Descrição: Silas Malafaia acusa Edir Macedo de endossar a indicação de Kassio 
Nunes para o STF em troca de apoio de Jair Bolsonaro para a candidatura de 
Marcelo Crivella, que tenta a reeleição na prefeitura do Rio
Url :https://revistaforum.com.br/politica/indicacao-de-kassio-nunes-racha-base-
evangelica-e-malafaia-ataca-universal-jogo-estrategico-nojento/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-07 02:12:56
Título: Facebook decide banir páginas sobre QAnon em todas as suas plataformas
Descrição: Em agosto, a empresa havia proibido apenas alguns grupos (um total de
1,5 mil páginas e perfis no Facebook e Instagram) ligados à teoria conspiratória
de extrema-direita, acusados de “promover a violência”
Url :https://revistaforum.com.br/global/facebook-decide-banir-paginas-sobre-
qanon-em-todas-as-suas-plataformas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-07 01:47:45
Título: Cartas do Pai: “O Pai Da Mafalda”
Descrição: Ivan Cosenza conta na coluna Cartas do Pai que seu pai, Henfil, foi o
responsável por traduzir as primeiras tirinhas da Mafalda no Brasil, e que 
chegou a conversar com Quino sem saber com quem estava falando, confira
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/ivancosenzadesouza/cartas-do-pai-o-
pai-da-mafalda/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-07 01:37:16
Título: New York Times publica editorial declarando apoio a Joe Biden
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Descrição: Em texto no qual não menciona Donald Trump sequer uma vez, o jornal 
novaiorquino afirmou que defende a campanha do candidato do Partido Democrata 
por ela estar “enraizada na firmeza, experiência, compaixão e decência”
Url :https://revistaforum.com.br/global/new-york-times-publica-editorial-
declarando-apoio-a-joe-biden/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-07 01:19:24
Título: Protocolo do TSE prevê que eleitor tire máscara para identificação caso 
seja solicitado por mesário
Descrição: O Jornal Nacional deu destaque à medida, que foi alvo de críticas nas
redes sociais
Url :https://revistaforum.com.br/politica/protocolo-do-tse-preve-que-eleitor-
tire-mascara-para-identificacao-caso-seja-solicitado-por-mesario/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-07 00:55:43
Título: Sem dar explicação, Santos demite funcionária que denunciou conselheiro 
por assédio e racismo
Descrição: Ela trabalhava no clube desde 2010 e no ano passado acusou o 
conselheiro Márcio Antônio Rosas, a partir de um áudio no que ele dizia a um 
amigo: “tenho mó tara naquela neguinha, vou dar o sorvetinho pra ela lamber”
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/sem-dar-explicacao-santos-demite-
funcionaria-que-denunciou-conselheiro-por-assedio-e-racismo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-07 00:29:13
Título: Jornal Nacional destaca acusação de Frota contra Eduardo e Carlos 
Bolsonaro por Fake News
Descrição: \É possível afirmar que Eduardo Bolsonaro estava relacionado com 
orientação, determinação e divulgação [de fake news]\, disse o deputado em 
trecho de depoimento à PF
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornal-nacional-destaca-acusacao-de-
frota-contra-eduardo-e-carlos-bolsonaro-por-fake-news/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-06 23:56:35
Título: Racismo: Menina negra de 11 anos é acusada de roubo no Rio e segurança 
manda ela levantar a blusa
Descrição: Família conta que foi tirar satisfações com o funcionário, que teria 
dito que o cabelo 'black' da criança havia despertado sua desconfiança
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/racismo-menina-negra-de-11-anos-e-
acusada-de-roubo-no-rio-e-seguranca-manda-ela-levantar-a-blusa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-06 22:47:17
Título: Queimadas no Pantanal ameaçam primatas já em risco de extinção
Descrição: NA
Url :https://www.portalveg.com.br/noticias/direito-dos-animais/queimadas-no-
pantanal-ameacam-primatas-ja-em-risco-de-extincao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-06 21:44:39
Título: Marilena Chaui declara apoio ao Coletivo + Direito à Cidade
Descrição: Candidatura coletiva que reúne ativistas, gestores públicos e 
lideranças comunitárias será representada na urna pelo arquiteto e urbanista 
Nabil Bonduki (PT), confira o texto de apoio da filósofa ao coletivo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/marilena-chaui-declara-apoio-ao-
coletivo-direito-a-cidade/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-06 21:38:38
Título: EUA colocam principais chefes militares em quarentena
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Descrição: Entre eles estão o general Mark Milley, principal comandante das 
Forças Armadas, e dois oficiais da equipe que aconselha o presidente Trump. Casa
Branca não informou quais deram positivo e quais estão isolados de forma 
preventiva
Url :https://revistaforum.com.br/global/eua-colocam-principais-chefes-militares-
em-quarentena/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-06 21:23:55
Título: STF pede informações para decidir sobre recurso da Globo contra censura 
de Flávio Bolsonaro
Descrição: A emissora tenta derrubar decisão que impede a divulgação de 
informações sobre o processo das rachadinhas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/stf-pede-informacoes-para-decidir-
sobre-recurso-da-globo-contra-censura-de-flavio-bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-06 20:46:06
Título: Bolsonaro recua e trava Renda Cidadã
Descrição: O presidente teria barrado a tramitação do programa em razão de 
alternativas impopulares em meio às eleições municipais
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-recua-e-trava-renda-cidada/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-06 20:35:40
Título: Um ano após o golpe, Lucho Arce, candidato de Evo Morales, é favorito na
Bolívia
Descrição: MARTÍN FERNÁNDEZ LORENZO No dia 18 de outubro finalmente acontecerão 
as eleições presidenciais na Bolívia, e nosso país irmão buscará recuperar sua 
democracia, brutalmente arrancada por um golpe de estado ocorrido em 10 de 
novembro passado. Tudo começou após as eleições presidenciais de 20 de outubro 
de 2019, quando Evo Morales venceu no primeiro turno. [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/socialistamorena/um-ano-apos-o-golpe-
lucho-arce-candidato-de-evo-morales-e-favorito-na-bolivia/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-06 19:19:04
Título: Resolução dos EUA barra entrada de imigrantes filiados ou ex-filiados a 
partidos comunistas no país
Descrição: Leia nas Notas Internacionais, de Ana Prestes : O país com cidadãos 
mais atingidos pela resolução obviamente é a China. São milhões de chineses 
trabalhando, estudando e pesquisando na China, muitos filiados ao Partido 
Comunista da China ou à Juventude Comunista da China
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/anaprestes/resolucao-dos-eua-barra-
entrada-de-imigrantes-filiados-ou-ex-filiados-a-partidos-comunistas-no-pais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-06 19:08:12
Título: Biden pede que todos usem máscara para salvar vidas, enquanto Trump, com
Covid, circula sem a sua
Descrição: Democrata postou que cerca de 100 mil vidas podem ser salvas no país 
até o final do ano se proteção for utilizada por todos
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/biden-pede-que-todos-usem-mascara-
para-salvar-vidas-enquanto-trump-com-covid-circula-sem-a-sua/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-06 18:12:06
Título: Padilha quer garantir vacinação de HPV para crianças que completam 15 
anos até 2021
Descrição: O deputado aponta que o fechamento das escolas durante a pandemia 
prejudicou a divulgação de campanhas de vacinação
Url :https://revistaforum.com.br/politica/padilha-quer-garantir-vacinacao-de-
hpv-para-criancas-que-completam-15-anos-ate-2021/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-06 18:00:46
Título: Subprocurador cita Rui Barbosa em parecer contra pedido de Flávio 
Bolsonaro: “Vergonha de ser honesto”
Descrição: Responsável pelas manifestações da Procuradoria-Geral da República 
(PGR) nos casos envolvendo Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), o subprocurador 
Luís Roberto Oppermann Thomé abriu com as palavras de Rui Barbosa, de um 
conhecido discurso feito em 1914, um parecer em que nega à defesa do senador um 
pedido para suspender provas na investigação sobre o esquema de corrupção [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/politica/subprocurador-cita-rui-barbosa-em-
parecer-contra-pedido-de-flavio-bolsonaro-vergonha-de-ser-honesto/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-06 17:12:39
Título: General que pediu desculpas por ato ao lado de Trump entra em quarentena
por exposição à Covid, diz agência
Descrição: O general Mark Milley, chefe do Estado Maior Conjunto e principal 
autoridade militar dos Estados Unidos, entrou em quarentena após possível 
exposição à Covid-19, segundo informações da agência de notícias AFP, citando 
fonte militar. Em junho, Milley pediu desculpas por participar do ato em que 
Donald Trump posou para foto em frente à Igreja Episcopal [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/general-que-pediu-desculpas-por-
ato-ao-lado-de-trump-entra-em-quarentena-por-exposicao-a-covid-diz-agencia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-06 16:37:34
Título: Disney proíbe que Joice Hasselmann use personagem Miss Piggy em sua 
campanha
Descrição: Sobre o fato, o deputado Eduardo Bolsonaro comentou em seu Twitter: 
“Nem a Peppa quer que a Joice seja a Peppa”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/disney-proibe-que-joice-hasselmann-
use-personagem-miss-piggy-em-sua-campanha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-06 15:58:26
Título: Malafaia perde o controle e chama Mônica Bergamo de “mentirosa”, 
“ridícula” e “inescrupulosa”
Descrição: A colunista afirmou que, há algumas semanas, Malafaia “levou uma 
listra tríplice de candidatos ‘terrivelmente evangélicos’ para o STF\ e foi 
ignorado por Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/malafaia-perde-o-controle-e-
chama-monica-bergamo-de-mentirosa-ridicula-e-inescrupulosa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-06 15:42:34
Título: Nomeado duas vezes por Lula, Kassio Nunes diz que é “hilária” notícia 
que foi indicado por Ciro Nogueira, do PP
Descrição: \Em que pese o sofrimento que eu tenho passado esses dias, é um 
momento hilário do dia porque eu não sei a quem atribuir tanta criatividade\, 
declarou o desembargador, indicado por Bolsonaro para vaga no STF, em sabatina 
informal com senadores
Url :https://revistaforum.com.br/politica/nomeado-duas-vezes-por-lula-kassio-
nunes-diz-que-e-hilaria-noticia-que-foi-indicado-por-ciro-nogueira-do-pp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-06 14:58:00
Título: Dia Mundial dos Sem-Teto tem mobilização nacional contra Programa Casa 
Verde e Amarela
Descrição: Em Salvador, o ato aconteceu na frente da Receita Federal, na Avenida
Paralela, com a participação de diversos movimentos por moradia, como o 
Movimento Sem-Teto da Bahia, Central dos Movimentos Populares e União Nacional 
por Moradia Popular, dentre outros
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/dia-mundial-dos-sem-teto-realiza-
mobilizacao-nacional-contra-programa-casa-verde-e-amarela/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-06 14:49:15
Título: Bolsonaro diz que vai buscar perdão de Putin para liberar brasileiro 
preso na Rússia
Descrição: O motorista Robson Oliveira foi preso no ano passado por portar 
remédio de uso não liberado na Rússia, mas permitido no Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-diz-que-vai-buscar-perdao-
de-putin-para-liberar-brasileiro-preso-na-russia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-06 14:39:52
Título: Candidata petista dispara em Contagem: 40% contra 4% do 2º colocado
Descrição: A deputada estadual Marília Campos (PT-MG) disparou nas pesquisas e 
lidera com folga a disputa à prefeitura de Contagem, na região metropolitana de 
Belo Horizonte. Prefeita da cidade por dois mandatos, em 2005 e 2012, Marília 
Campos tem 40% das intenções de voto, segundo pesquia DataTempo/Quaest, do 
jornal O Tempo, divulgada nesta terça-feira (6). Doutor [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/candidata-petista-
dispara-em-contagem-40-contra-4-do-2o-colocado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-06 14:26:39
Título: Como será 2021? BOLSONARO e o fim do auxílio emergencial: 38 milhões de 
pessoas ficarão desamparadas
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia fala sobre estudo da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) estima que o fim das parcelas do auxílio emergencial em 
dezembro deve deixar 38 milhões de brasileiros sem assistência e ainda as 
principais notícias do dia, como a promessa de Bolsonaro de um ministro 
evangélico no STF em julho de [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/como-sera-2021-bolsonaro-e-o-fim-do-
auxilio-emergencial-38-milhoes-de-pessoas-ficarao-desamparadas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-06 14:15:16
Título: Vídeo: Trump mostra dificuldade de respirar logo após sua chegada à Casa
Branca
Descrição: Após subir um lance de escadas, ele tirou a máscara e acenou para os 
repórteres e câmeras que estavam ao vivo. Veja aqui
Url :https://revistaforum.com.br/global/video-trump-mostra-dificuldade-de-
respirar-logo-apos-sua-chegada-a-casa-branca/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-06 14:05:26
Título: Bolsonaro deposita R$ 10 mil em dinheiro para campanha de Carlos 
Bolsonaro
Descrição: Desde 2004, Bolsonaro já investiu R$ 60,5 mil reais na carreira 
política do filho, que faz campanha contra \narrativas dos gargantas profundas\:
\Ain, mas o vereador Carlos Bolsonaro não trabalha… ain, ele vive em Brasília… 
ain, me magoou, ainnn todes e todas\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-deposita-r-10-mil-em-
dinheiro-para-campanha-de-carlos-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-06 14:03:10
Título: Mais da metade das mulheres que já sofreram assédio sexual no trabalho 
são negras
Descrição: A sensação de insegurança também é grande entre mulheres que ganham 
até dois salários mínimos. Apenas 5% dizem ter buscado ajuda no departamento de 
RH
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/mais-da-metade-das-mulheres-que-ja-
sofreram-assedio-sexual-no-trabalho-sao-negras/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2020-10-06 12:49:07
Título: Ângela Ro Ro diz que foi estuprada pelo tio quando tinha nove anos
Descrição: “Tenho sequelas até hoje. Eu não tinha nada de sexy. Ele que era um 
maluco tarado. Levantei, mesmo sangrando, comecei a limpar para minha mãe não 
ver vestígios”, conta a cantora
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/angela-ro-ro-diz-que-foi-estuprada-
pelo-tio-quando-tinha-nove-anos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-06 12:21:15
Título: Fim do auxílio emergencial deve deixar 38 milhões de brasileiros 
desamparados, diz FGV
Descrição: Mais da metade são trabalhadores informais, enquanto 74% deles têm 
renda até R$ 1.254
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/fim-do-auxilio-emergencial-deve-deixar-
38-milhoes-de-brasileiros-desamparados-diz-fgv/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-06 12:06:06
Título: Johnson & Johnson responde vinte mil acusações de que seu talco infantil
causa câncer
Descrição: A empresa americana já fez acordo de US$ 100 milhões em mais de mil 
acusações pelo mesmo motivo
Url :https://revistaforum.com.br/global/johnson-johnson-responde-vinte-mil-
acusacoes-de-que-seu-talco-infantil-causa-cancer/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-10-07 03:00:00
Título: Fratelli Tutti: “Francisco confirma em definitivo que representa hoje a 
consciência moral e intelectual da humanidade\. Entrevista especial com Rubens 
Ricupero
Descrição: Francisco, o papa, parafraseia Francisco, o de Assis, no título de 
sua mais recente encíclica, http://www.ihu.unisinos.br/603511-fratelli-tutti-
francisco-confirma-em-definitivo-que-representa-hoje-a-consciencia-moral-e-
intelectual-da-humanidade-entrevista-especial-com-rubens-ricupero
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-10-07 03:00:00
Título: O empreendedorismo popular está em ascensão nas periferias. Entrevista 
especial com Henrique Costa
Descrição: A crise econômica, o desemprego estrutural e a 
http://www.ihu.unisinos.br/603528-o-empreendedorismo-popular-esta-em-ascensao-
nas-periferias-entrevista-especial-com-henrique-costa
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-10-06 03:00:00
Título: Fratelli Tutti: algumas impressões de uma encíclica para um mundo ferido
Descrição: Francisco, o papa, parafraseia Francisco, o de Assis, no título de 
sua mais recente encíclica, http://www.ihu.unisinos.br/603478-fratelli-tutti-
algumas-impressoes-de-uma-enciclica-para-um-mundo-ferido
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-07 07:35:31
Título: Governo quer fixar por decreto regras para repasse de recursos do Fundeb
Descrição: BRASÍLIA — O governo quer fixar por decreto a forma de calcular 
indicadores que nortearão os repasses do Fundeb, fundo que financia a educação 
básica recentemente incluído na Constituição. 
Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/governo-quer-fixar-por-decreto-
regras-para-repasse-de-recursos-do-fundeb-24680506
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-07 07:34:19
Título: Sai Celso de Mello, entra Kassio Marques: qual o impacto da troca para o
STF?
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Descrição: Com a aposentadoria ministro Celso de Mello na próxima terça-feira 
(13/10), o Supremo Tribunal Federal (STF) ficará sem aquele que tem sido o 
principal contraponto ao presidente Jair Bolsonaro dentro da Corte.
Url :https://epoca.globo.com/brasil/sai-celso-de-mello-entra-kassio-marques-
qual-impacto-da-troca-para-stf-24680508
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-07 07:26:28
Título: Governo lança hoje 'Voo Simples', pacote que muda regras de pilotos para
reduzir custos no setor
Descrição: BRASÍLIA E SÃO PAULO - O governo lança nesta quarta-feira um pacote 
de medidas para o setor de aviação, na tentativa de reduzir custos de um dos 
segmentos mais afetados pela pandemia. 
Url :https://oglobo.globo.com/economia/governo-lanca-hoje-voo-simples-pacote-
que-muda-regras-de-pilotos-para-reduzir-custos-no-setor-24680479
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-07 07:15:14
Título: PGR é derrotada ao pedir prisão para mulher acusada de furtar dois 
queijos
Descrição: A Procuradoria-Geral da República sofreu uma derrota no STF ao pedir 
a prisão para uma mulher acusada de furtar dois queijos estimados em R$ 40.O 
recurso da PGR foi rejeitado por unanimidade em julgamento virtual na Segunda 
Turma, encerrado na semana passada.Votaram os ministros Gilmar Mendes, Celso de 
Mello, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia e Edson Fachin.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/pgr-derrotada-ao-pedir-prisao-para-
mulher-acusada-de-furtar-dois-queijos-24680226
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-07 08:39:34
Título: Pandemia não abateu humor do brasileiro, diz 'ranking da felicidade'
Descrição: Humor do brasileiro oscilou pouco em relação a 2019, quando já era 
baixo, diz pesquisa 'Global Happiness 2020', da Ipsos. Razões da felicidade 
mudaram: sai a economia e entram relação com cônjuge, amigos e até caridade.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54444337
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-06 13:42:41
Título: 'Guerra territorial': os municípios e Estados brasileiros que ainda 
disputam 'fronteiras'
Descrição: Se fronteiras terrestres do Brasil são relativamente estáveis há 
quase um século, o mesmo não se pode dizer dos limites internos do país.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54371117
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-06 11:09:23
Título: Home office e covid-19: cinco modelos de 'escritório do futuro' 
antecipados pela pandemia
Descrição: A pandemia é 'uma grande oportunidade' para mudar o design dos 
escritórios do futuro, acreditam alguns especialistas. Como nossos espaços de 
trabalho estão se transformando?
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-54428512
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-06 08:38:44
Título: Farsa da meritocracia cria ressentimento explorado por populistas como 
Trump e Bolsonaro, diz professor de Yale
Descrição: Em entrevista à BBC News Brasil, Daniel Markovits explica os 
mecanismos pelos quais, segundo ele, a meritocracia gera desigualdade, cria 
ressentimento na classe média, e abre caminho para o populismo: ´O sistema que 
temos hoje não ajuda ninguém´.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-54373123
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
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Data: 2020-10-06 22:47:30
Título: Pix: como vai funcionar o novo meio de pagamento
Descrição: Desenvolvida pelo Banco Central, ferramenta desafia bandeiras de 
cartão, indústria das maquininhas e grandes bancos.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54444149
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-06 22:58:49
Título: Chanceler venezuelano: “A oposição quer adiar as eleições para conseguir
um momento político melhor”
Descrição: Jorge Arreaza garante que as eleições de dezembro são imutáveis: “Não
há nenhuma possibilidade de violarmos a Constituição”
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-06/chanceler-venezuelano-a-
oposicao-quer-adiar-as-eleicoes-para-conseguir-um-momento-politico-melhor.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-07 00:30:34
Título: Felipe Neto: “Qualquer comunicador que se cala sobre o que estamos 
vivendo com Bolsonaro é cúmplice”
Descrição: Um dos youtubers mais influentes do Brasil prega que  se rebelem 
contra os planos autoritários do Planalto. Seu duelo com o presidente é travado 
onde germinou a vitória eleitoral: nas redes
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-10-06/felipe-neto-qualquer-
comunicador-que-se-cala-sobre-o-que-estamos-vivendo-com-bolsonaro-e-
cumplice.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-06 18:57:54
Título: EL PAÍS entrevista o ex-presidente Lula ao vivo nesta quarta, às 10h
Descrição: Conversa faz parte de série de programas multiplataforma do jornal. 
Envie as perguntas em tempo real por meio do YouTube e do Facebook
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-10-06/el-pais-entrevista-o-ex-
presidente-lula-ao-vivo-nesta-quarta-as-10h.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-06 13:57:56
Título: Jamil Chade: “Apoiar a imprensa que defende valores democráticos é 
fortalecer a liberdade de cada um de nós”
Descrição: O jornalista e escritor faz parte do time de vozes que apoiam o 
lançamento da assinatura da edição brasileira do EL PAÍS
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-10-06/jamil-chade-apoiar-a-imprensa-
que-defende-valores-democraticos-e-fortalecer-a-liberdade-de-cada-um-de-nos.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-06 00:00:00
Título: PF mira Eduardo Bolsonaro e pede a acesso a dados da CPI das Fake News
Descrição: A Polícia Federal pediu &agrave, CPMI das Fake News acesso a todos as
informa&ccedil,&otilde,es obtidas em suas investiga&ccedil,&otilde,es sobre a 
a&ccedil,&atilde,o de grupos organizados para ataques nas redes sociais e para a
dissemina&ccedil,&atilde,o de desinforma&ccedil,&atilde,o. Como revelou o 
Painel, Alexandre Frota (PSDB-SP) mostrou &agrave, PF na semana passada material
que ligaria Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) pessoalmente a esquema de 
divulga&ccedil,&atilde,o de fake news. Ele disse que os dados est&atilde,o na 
comiss&atilde,o no Congresso.Leia mais (10/06/2020 - 23h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/10/pf-pede-acesso-a-investigacao-da-cpmi-das-fake-
news.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-06 00:00:00
Título: Kassio Nunes Marques pode votar ação em que Lula pede a suspeição Moro
Descrição: O desembargador Kassio Nunes Marques deve assumir casos emblemáticos 
que questionam a Lava Jato caso tenha o nome aprovado para o STF (Supremo 
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Tribunal Federal). Um deles é o que puniu o procurador Deltan Dallagnol, ex-
estrela da operação, por postar críticas ao senador Renan Calheiros (MDB-AL) em 
redes sociais.Leia mais (10/06/2020 - 23h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2020/10/kassio-nunes-marques-pode-votar-acao-em-que-
lula-pede-a-suspeicao-moro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-06 00:00:00
Título: Ministério Público abre investigação sobre disparos em massa na eleição 
municipal
Descrição: O Ministério Público da 1ª e 2ª zonas eleitorais, em São Paulo, 
instaurou um procedimento de investigação para apurar as denúncias sobre 
disparos em massa por WhatsApp e extração de dados de eleitores do Instagram e 
Facebook na eleição municipal.Leia mais (10/06/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/10/ministerio-publico-abre-investigacao-sobre-disparos-em-massa-
na-eleicao-municipal.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-06 00:00:00
Título: Sem derrubar fake news, redes sociais apostam em TSE e denúncias de 
usuários na eleição
Descrição: A pouco mais de um mês das eleições, as grandes empresas de internet 
se movimentam para tentar minimizar o efeito danoso do uso de suas plataformas 
para a desinformação de cunho político. Gigantes como Google, TikTok, Facebook, 
Twitter e WhastApp criam medidas como comitês, canais de denúncias e ferramentas
para dar visibilidade a informações oficiais sobre o pleito. Algumas proíbem 
anúncio político pago.Leia mais (10/06/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/10/sem-derrubar-fake-news-redes-sociais-apostam-em-tse-e-
denuncias-de-usuarios-na-eleicao.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-06 00:00:00
Título: Universal 'faz jogo estratégico nojento', diz Malafaia sobre apoio a 
Kassio Nunes para o STF
Descrição: A Igreja Universal faz \um jogo estratégico nojento\ ao endossar a 
indicação do juiz federal Kassio Nunes Marques para o STF (Supremo Tribunal 
Federal), diz o pastor Silas Malafaia.Leia mais (10/06/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/10/universal-faz-jogo-estrategico-nojento-diz-malafaia-sobre-
apoio-a-kassio-nunes-para-o-stf.shtml

Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-07 00:40:00
Título: Proposta inclui dois psicofármacos na lista de medicamentos do SUS
Descrição: O metilfenidato é indicado para crianças com transtorno do déficit de
atenção e hiperatividade. Já a naltrexona é usada no tratamento do abuso de 
álcool e outras compulsões
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/693413-proposta-inclui-dois-
psicofarmacos-na-lista-de-medicamentos-do-sus/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-06 23:48:00
Título: Proposta exige seguro-garantia em todas as obras licitadas no Brasil
Descrição: Caso a empresa vencedora tenha o contrato rescindido, a seguradora 
assumirá a obra ou indenizará o poder público
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/693421-proposta-exige-seguro-garantia-
em-todas-as-obras-licitadas-no-brasil/
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Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-06 22:43:00
Título: Proposta de deputados cria código de defesa do empreendedor
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/698205-proposta-de-deputados-cria-
codigo-de-defesa-do-empreendedor/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-06 21:29:00
Título: Em sessão virtual, deputados comentam indicação de Kassio Nunes ao STF
Descrição: Foram feitos discursos a favor e contra o nome escolhido para vaga no
Supremo
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/698358-em-sessao-virtual-deputados-
comentam-indicacao-de-kassio-nunes-ao-stf/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-06 20:45:00
Título: Votações na Câmara são canceladas após obstrução de partidos
Descrição: Oposição quer a análise da MP que cria o auxílio emergencial 
residual, e a ampliação do valor de R$ 300 para R$ 600
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/698114-votacoes-na-camara-sao-
canceladas-apos-obstrucao-de-partidos/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-06 20:44:00
Título: Centrais sindicais pressionam Congresso para a votação da prorrogação do
auxílio emergencial
Descrição: Sindicalistas também defendem a manutenção do valor do auxílio em R$ 
600
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/698324-centrais-sindicais-pressionam-
congresso-para-a-votacao-da-prorrogacao-do-auxilio-emergencial/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-06 20:28:00
Título: Deputados questionam ações tomadas para controle das queimadas no 
Pantanal
Descrição: Comissão externa que acompanha o enfrentamento de queimadas ouviu 
autoridades de defesa e de meio ambiente nesta terça
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/698309-deputados-questionam-acoes-
tomadas-para-controle-das-queimadas-no-pantanal/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-06 20:10:00
Título: Vice-líder do governo critica pauta defendida pela oposição e pede apoio
ao teto de gastos
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/698311-vice-lider-do-governo-critica-
pauta-defendida-pela-oposicao-e-pede-apoio-ao-teto-de-gastos/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-07 06:57:48
Título: Prêmio Nobel de Química entregue a duas cientistas por desenvolvimento 
de método de edição de genoma
Descrição: Nesta quarta-feira (7), o Prêmio Nobel da Química de 2020 foi 
atribuído a Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna pelo desenvolvimento do 
método de edição de genoma, informou a Academia Real das Ciências da Suécia.
Url :https://br.sputniknews.com/ciencia_tecnologia/2020100716189288-premio-
nobel-de-quimica-entregue-a-duas-cientistas-por-desenvolvimento-de-metodo-de-
edicao-de-genoma/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-07 06:00:11
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 7 de outubro
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Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
quarta-feira (7), na qual onda de calor no Brasil gera risco de hipotermia, 
candidatos à vice-presidência dos EUA se reúnem para debate e grupos de 
manifestantes entram em confronto no Quirguistão.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020100716188766-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-7-de-outubro/
 

https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020100716188766-manha-com-sputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-7-de-outubro/
https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020100716188766-manha-com-sputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-7-de-outubro/

